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      Religiosos mártires japoneses 
                 voltam à cena 400 anos depois

A História da Igreja está marcada por cenas de martírio. Os seguidores de Jesus tiveram que enfren-
tar a perseguição e a até mesmo a morte por viver e difundir o Evangelho. A história de três religio-

sos japoneses que deram suas vidas pelo Evangelho e por seus irmãos acaba de vir à luz.

No nosso imaginário coletivo estão especial-
mente gravadas, as perseguições dos cristãos 
dos primeiros séculos, mas elas têm sido uma 

constante na história que ninguém, moderadamente 
informado, pode negar. Muitas dessas histórias glo-
riosas, incompreensíveis sem a força do Espírito de 
Deus que mantém àqueles que 
creem firmes em sua fé, ainda 
são desconhecidas.

São João Paulo II, em uma ce-
lebração ecumênica no Coliseu 
romano, no ano de 2000, para 
comemorar os mártires do sé-
culo XX, afirmou que estes fil-
hos da Igreja não poderiam ser 
esquecidos por causa do dever 
de gratidão e por um “propósito 
renovado de imitação”.

De acordo com o Papa Woj-
tyla, por gratidão aos irmãos 
mártires do passado, quase 
completamente desconheci-
dos, agora queremos difun-
dir suas vidas e devoção para 
promover sua imitação. Este 
boletim de amizade está se re-
ferindo especialmente a três 
agostinianos recoletos japone-
ses do século XVII, Lourenço 
de São Nicolau, Agostinho de 
Jesus Maria e Pedro da Mãe 
de Deus, beatificados pelo 
papa Pio IX no final do século 
XIX, mas que permaneceram 
na sombra do esquecimento.

Dois livros querem tirar esses 
mártires do esquecimento e 
fazê-los justiça. Eles eram catequistas e admitidos 
na profissão in extremis quando já estavam presos. 
Depois de mais de dez meses de dura prisão, foram 

decapitados por ordem do governador de Nagasa-
ki. Sua identidade recoleta era desconhecida até faz 
pouco tempo.

O Japão do século XVII era um autêntico coliseu 
oriental, onde muitos missionários da Espanha e de 
Portugal foram martirizados; mas foram sobretudo 

os cristãos nativos (religio-
sos, catequistas, assistentes 
dos missionários ou fiéis) que 
sofreram todo tipo de humi-
lhações, injustiças e morte.

O papa Francisco recorda em 
sua Exortação apostólica “Ale-
grai-vos e exultai” que “a santifi-
cação é um caminho comunitá-
rio”. Os agostinianos recoletos 
do Japão daquele século não 
podiam viver em comunidade 
por causa da perseguição, fu-
giam de um lugar para outro. 
Mas eles se sentiam unidos 
pelo mesmo carisma e laços 
afetivos que somente o Espíri-
to de Deus poderia manter em 
operação. Somente a vivência 
da fé em comum e o apoio de 
outros religiosos, catequistas 
e bravos fiéis poderiam man-
tê-los firmes.

Os três mártires recoletos 
agostinianos do Japão sofre-
ram o mesmo destino e tive-
ram um processo de fé e de-
voção semelhantes, guiados 
por dois outros mártires agos-
tinianos recoletos: Vicente de 

Santo Antônio, português, e Francisco de Jesus, es-
panhol. Nesta edição, você encontrará suas histórias 
como um autêntico testemunho muito atual, embo-
ra os eventos tenham ocorrido há quase 400 anos.
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Japão: terra sagrada dos mártires e página de ouro na história da Família Agostiniana-Recoleta

Em agosto de 1549, São 
Francisco Xavier chegou 
a Kagoshima. Jesuítas e 

franciscanos propagam o cris-
tianismo no país. Eles criam es-
colas, paróquias e hospitais. Os 
agostinianos recoletos, com mais 
escassez de pessoal, chegaram 
desde Filipinas em 1623.

A partir dessa primeira evangeli-
zação, comunidades foram cria-
das, coordenadas apenas por lei-
gos. No final do século XVI, havia 
220.000 cristãos no país.

De 1587 a 1865, o Japão oficial-
mente perseguiu o cristianismo. 
Em 1597, os 26 mártires de Naga-
saki recusaram-se a abjurar e fo-
ram crucificados; a partir de então, 
os católicos perseguidos e tortura-
dos foram contados aos milhares.

Diante das leis de proibição e 
da expulsão dos missioná-
rios, aquelas comunidades 

leigas viviam a sua fé de maneira 
encoberta sob práticas budistas e 
em lugares isolados. Mas a semen-
te tinha sido semeada; e estaria as-
sim por séculos.

No dia 17 de março de 1865, um 
grupo de mulheres entrou em con-
tato com um missionário francês e 
lhe manifestou sua fé. Ele não po-
dia acreditar nisso, como o resto 
do mundo também não podia. O 
Papa Pio IX referiu-se ao aconteci-
mento como o milagre do Oriente. 
Os “cristãos ocultos” ainda teriam 
que sofrer vários anos de perse-
guição. Isso cessou apenas pela 
pressão das potências ocidentais.Francisco de Jesus e Vicente 

de Santo Antônio, agostinia-
nos recoletos, chegaram em 

junho de 1623 na ilha de Kiushu, 
na primeira expedição missionária 
da Ordem ao Japão. Nove anos de-
pois, eles foram queimados vivos.

Os Recoletos difundiram a con-
fraria da Virgem da Consolação 
e, em casos especiais, admitiram 
como terciários alguns que esta-
vam à beira do martírio. Eles os 
viram prontos para a doação total, 
até a morte.

O modelo daqueles leigos é Ma-
dalena de Nagasaki. Filha de már-
tires, juntou-se aos cristãos que 
haviam encontrado refúgio nas 
cavernas das montanhas. Jovem 
como era, dedicou-se a visitar os 

Martin Scorsese es-
treou em 2016 Silên-
cio, um filme sobre 

aquela perseguição religiosa 
cruel. O enredo começa com a 
recepção, em Roma, em 1633, da 
notícia de que o missionário Cris-
tóvão Ferreira (interpretado por 
Liam Neeson) abjurou após te-
rríveis tormentos. No meio da co-
moção, dois jovens jesuítas, Sebas-
tião Rodrigues e Francisco Garpe, 
vão clandestinamente ao Japão 
para se encontrar com Ferreira. 
Diante dos seus sofrimentos de 
dor e martírio, o silêncio de Deus 
parece a única resposta.

A Igreja no Japão é atual porque exemplifica o antigo ditado de que o sangue dos mártires é 
a semente dos cristãos. Nesta página dupla, vamos expor por meio de fatos simples a impor-
tância de uma pequena Igreja em número, mas grande em testemunhos e exemplar na sua 
fidelidade. É a atualidade de uma história de 425 anos.

E assim começou tudo

Em segredo

Família Agostiniano-Recoleta
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doentes, consolando e encorajan-
do a todos. Não sabemos quando 
ou de quem ela recebeu o hábito 
de terciária. Sabemos que, em 
1634, professou publicamente 
sua fé perante as autoridades, 
pelas quais foi presa. Depois de 
torturas cruéis, a caminho de 
sua execução, ela ficou feliz e 
encorajou o resto a permanecer 
firme na fé. Em 1987 foi canoni-
zada por São João Paulo II.

Hoje, as comunidades leigas da 
Família Agostiniana-Recoleta, 
a Fraternidade Secular e as 
Juventudes Agostinianas Re-
coletas são também lugares de 
maturidade na fé e compromis-
so profético pela igualdade e a 
fraternidade.

Um filme2
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Japão: terra sagrada dos mártires e página de ouro na história da Família Agostiniana-Recoleta

O 
número de católicos no 
Japão hoje é de cerca de 
544.000, 0,43% de seus 

127 milhões de habitantes.

A Igreja administra 24 hospitais, 
500 creches e 19 universidades. 
Existem 93 congregações religio-
sas. É uma das organizações mais 
ativas na reconciliação entre o Ja-
pão, a China e as duas Coreias, so-
ciedades marcadas por suas gue-
rras na primeira metade do século 
XX. Tudo isso dá à Igreja Católica 
uma importante popularidade e 
reconhecimento social.

As brasas da fé, que o Espí-
rito Santo acendeu com 

a pregação dos evangeliza-
dores; foi nutrida pelo teste-
munho dos mártires, conti-
nuaram acesas graças aos fiéis 
leigos que preservaram na 
vida de oração e de catequese 
(...) em meio a grande perigos 
e perseguições. [...] Os cristãos 
ocultos do Japão nos lembram 
que as tarefas de promover a vida 
da Igreja e de evangelização exi-
gem a participação plena e ativa 
dos fiéis leigos.

Papa Francisco à Conferência 
Episcopal do Japão, 20/03/2015.

“
Shinzo Abe, primeiro ministro do Japão, 

com o papa Francisco. 2014.

Francisco, sendo um jovem jesuíta, se ofere-
ceu como voluntário para o Japão, mas não 
foi enviado. Já como provincial da Argenti-
na, em 1976 visitou a província jesuíta japo-
nesa, algo que sempre desejou. A humilda-
de e a abertura do papa tiveram um grande 
impacto na sociedade japonesa. Tanto a 
Igreja quanto o governo o convidaram para 
visitar o país, algo que poderia acontecer 
em 2019. Quase 80% dos japoneses dizem 
que sentem “simpatia” pela Igreja Católica.

1549 14 de agosto São Francis-
co Xavier chega ao Japão. Em 27 
meses faz 700 batismos.

1587 Proibição de missões es-
trangeiras no Japão.

1614 Leis de proibição do cris-
tianismo para todo o país.

1630 28 de outubro. Pedro, 
Agostinho e Lourenço morrem 
pela espada.

1632 3 de setembro. Francisco e 
Vicente são queimados vivos.

1634 Outubro. Madalena morre 
no tormento do buraco e a forca.

1643 Últimos 4 missionários es-
trangeiros presos e torturados.

1853 Os Estados Unidos obri-
gam o Japão a romper seu isola-
mento.

1865 Dois missionários france-
ses chegam e abrem o primeiro 
templo católico em Oura.

1867 Beatificação dos mártires 
do Japão.

1873 Descriminalização do cris-
tianismo e liberdade religiosa.

1913 Primeira Universidade Ca-
tólica do Japão, Sophia.

1942 Hiro Hito abre relações di-
plomáticas com a Santa Sé.

1981 Primeira visita de um papa 
ao Japão (São João Paulo II).

2008 Tarô Asō, primeiro católico 
a ser primeiro-ministro do Japão. 
Hoje ele é ministro das Finanças.

2015 150º aniversário do apa-
recimento dos “cristãos ocultos”.

2016 23 de dezembro, estreia 
de “Silêncio” (Martin Scorsese).

2017 Justo Takayama Ukon, “o 
samurai de Cristo”, beatificado.

2018 UNESCO escreve no Patri-
mónio Mundial os lugares cris-
tãos de Nagasaki

Fogo que não se apaga5

Mas é um grande desafio promo-
ver valores evangélicos em uma 
sociedade completamente secula-
rizada, onde a dedicação ao trabal-
ho e a quase obsessão pela eficiên-
cia deixa pouco espaço vital para o 
tempo livre, a reflexão e o cultivo 
da dimensão interior da pessoa. 
Um indicador alarmante é a alta 
taxa de suicídio entre os jovens.

Há também o peso da História: 
houve mais anos em que o cristia-
nismo foi proibido e perseguido 
(286) do que com a liberdade de 
ação nessa sociedade (181).

Faculdade Sophia University dos jesuitas em Tokio.
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Fernando de Haro, jornalista, 
há dois meses publicou “Eu 
não lamento. A perseguição dos 

cristãos na Índia”. Numa entrevista, 
ele declarou que precisava dar a 
conhecer o horror da perseguição 
e a beleza do testemunho cristão. 
Com essa finalidade, ele já havia 
escrito sobre os perseguidos no 
Egito e na Síria.

Os Agostinianos Recoletos, como 
parte da Igreja, participamos des-
te testemunho de martírio. Espe-
cialmente comovedor foi o que 
aconteceu no Japão, nos anos 30 
do século XVII; e acabamos de 
descobrir com surpresa que al-
guns dos mártires japoneses eram 
religiosos agostinianos recoletos 
e não leigos, como se acreditava.

Os mártires mais conhecidos eram 
quatro missionários de origem 
espanhola e portuguesa e uma 
terciária japonesa: Madalena de 
Nagasaki. Mas com a investigação 
de Pablo Panedas (entrevista, pági-
na 6), aparecem para surpresa nos-
sa, causando-nos admiração, três 
jovens japoneses recoletos mar-
tirizados: Sawaguchi, Yukimoto 
e Kaida. Receberam no batismo 
nome cristão: Pedro, Agostinho e 
Lourenço.

Pedro nasceu por volta de 1599. 
De mãe cristã, aos 27 anos, conhe-
ceu o missionário recoleto Fran-
cisco de Jesus e decidiu acompan-
há-lo em seu retorno a Nagasaki. 
Ele se tornou seu colaborador na 
pregação e na catequese.

Agostinho era o mais novo e mo-
rreu aos 24 anos. Sua família che-
gou a Nagasaki quando ele tinha 
12 anos e todos se converteram ao 
cristianismo. Com 20 anos, passa a 

Três jovens, japoneses, agostinianos recoletos e mártires

“ Nesse mesmo dia, eu entendi que, outros 15 presos em Nagasaki morrerão conosco; entre 
os quais, os nossos catequistas: três a quem tenho dado o hábito de irmãos leigos e que já 

fizeram profissão, a qual será revalidada no lugar do martírio, se a nossa sorte estiver unida. 
Chamam-se fr. Agostinho de Jesus Maria, fr. Pedro da Mãe de Deus, fr. Lourenço de São Nicolau”

Francisco de Jesus ao prior provincial. Cadeia de Omura (Japão), 23 de outubro de 1630.

se responsabilizar pela sua família 
quando seu pai morre. Constrói 
uma cabana no descampado para 
todos. Consciente da perseguição, 
a família se prepara para o mar-
tírio. Frei Vicente de Santo An-
tônio, um missionário recoleto, 
convenceu-o a não se render em 
uma das incursões. Ele foi um cola-
borador direto do missionário em 

Nascimento dos mártires

Pedro da Mãe de Deus • 1599

Agostinho de Jesus Maria • 1606

Lourenço de São Nicolau • 1601

Japão

Chikugo

Ōshū

Tokio

Omura

Nagasaki

Togitsu

Ilha de Honshu

Prisão e martírio

Omura

Hirashima

Yukinoura

Nagata

Nagasaki
Mie

Ilha de Kyushu

O sofrimento da perseguição até o martírio e a beleza da entrega fazem parte da história 
da Igreja desde os primeiros tempos apostólicos até o presente. Perseguição e beleza que 
também fazem parte da história dos Agostinianos Recoletos.
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Três jovens, japoneses, agostinianos recoletos e mártires

“Eles estavam [na prisão] muito alegres e contentes, sempre cantando muitos hinos 
e louvores a Deus, ensinando aos infiéis a santa Lei. E eles tentaram convertê-los a ela 

com grande anseio e fervor, fazendo na dita prisão novas penitências e orações 
mostrando em tudo muito carinho e caridade ao amor de Deus”

seu trabalho de evangeli-
zação.

Lourenço morava perto 
de Nagasaki. Sua famí-
lia era de cristãos fieis e 
exemplares. Seu pai era o 
administrador da Irman-
dade da Misericórdia e, 
quando morreu, Lourenço 
assumiu essa responsa-
bilidade. Os cristãos vão 
amá-lo e estimá-lo de 
uma maneira especial. 
Ele os atende com zelo 
e caridade em seu ofício 
de misericórdia em suas 
necessidades corporais e 
espirituais. Ele também 
colaborou muito e ativa-
mente com Frei Vicente.

Quando Francisco e Vi-
cente são presos, seus 
catequistas também são 
detidos. O tempo que 
passam na prisão é de um 
heroísmo admirável. Eles 
querem e se preparam 
para dar suas vidas por Je-
sus e pelo evangelho, eles 
encorajam uns aos outros. 
Parte dessa preparação 
para o testemunho defini-
tivo será unir todos numa 
única comunidade frater-
na como religiosos agosti-
nianos recoletos.

No Oriente, a perspectiva renascentis-
ta não é tradicional, mas outra mais 

parecida com a axonometria, na qual as 
figuras não reduzem seu tamanho com a 

distância e as linhas paralelas não 
convergem em um ponto de fuga. 
Isso faz com que a imagem tenda 
a parecer aérea. Isso pode se ver 
na perspectiva distante da cida-
de, mas também na sobreposição 
das figuras, que parecem se apoiar 
umas sobre as outras.

Eu forcei esse recurso par produzir 
três grupos de figuras muito com-
pactas, mais orgânicas, de compo-
sição mais expressionista, um pou-
co irreal, de carácter mais espiritual.

No centro, os três mártires. A úni-
ca referência para diferenciá-los 
pode ser a idade que, sendo tão 

próxima, nem é muito relevan-
te. Segundo ela, eles seriam 
organizados da esquerda para 
a direita: Pedro, Agostinho e 
Lourenço. Adotam três atitu-
des: a primeira, de concen-
tração e serenidade; a se-
gunda, de fé esperançosa; 
e a terceira, de certo temor 

na acei-
tação.

As figuras que os cercam, em 
dois grupos, refletem 12 atitudes 
que, em tal situação, podería-
mos ter. Embora existam 
“malvados” e “bondo-
sos”, não há intenção 
de julgar ninguém. À 
direita, os “malvados” 
formam uma mancha 
ligeiramente ele-
vada para 
marcar uma 
diagonal que 
dá mais mobilidade. 
De frente para trás, são 
os zombadores, os des- 
denhosos, os informan-
tes, os orgulhosos, os fu-
riosos e os que se alegram. 
Encerra o grupo uma más-
cara de buda.

À esquerda, os “bondo-
sos”. Da frente para trás: o 
angustiado, o compassivo, 
o prudente (que modera 
o justiceiro), o verdugo 
obediente (refletindo sua 
preocupação, parecendo se-
vero com o grupo à direita) e 
o ocidental, que reza olhando 
ao Espírito, em um nível de 
compreensão da cena que só 
ocorre no grupo de mártires. 
A composição se encerra com 
um cachorrinho, símbolo de 
discreta fidelidade que busca 
a cumplicidade do espectador.

O Espírito Santo, representado na 
forma de uma chama, é sus-
penso sobre os mártires e 
envolve-os numa luz bran-
ca, separando-os dos outros grupos de 
figuras. A brancura só é interrompida em 
dois pontos, onde é permitido o contato 
dos mártires com os carrascos. O carras-
co “malvado” lhes traz o martírio. O ca-
rrasco “bondoso” recebe deles a semente 
da fé. A Cor e a perspectiva permitem que 
o terreno apareça na parte inferior quase 
como o contorno de uma nuvem que en-
volve as figuras dos mártires.

Santiago Bellido

Testemunho do japonês Romão Díaz, recolhido pelo português Diogo de Teive.

“A partir de 28 de setembro deste ano de 1630, 
haviam sofrido martírio nesta cidade de Omura 
67 pessoas entre homens, mulheres e crianças, 

parte deles queimados vivos e parte degolados (...). Ficando 
presos então na cidade de Nagasaki nossos catequistas já como 
religiosos e professos leigos: o irmão Frei Pedro da Mãe de Deus, 

Frei Agostinho de Jesus Maria e Frei Lourenço de São Nicolau (...). 
Todos os quais -e por todos, dez- foram decapitados por ódio a 

Cristo no dia 28 de outubro deste ano em questão, 
na cidade de Nagasaki, extramuros, no lugar de costume”

Francisco de Jesús al Prior Provincial. Cárcel de Omura, 23/11/1630
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“Morreram com 31, 29 e 24 anos de idade. 
Tomara que o os jovens se espelhem neles ”

Por que você colocou sua atenção no 
distante Japão do século XVII?

Não é casual, mas vem de uma 
vida dedicada à Teologia Espiri-
tual, que não joga com conceitos 
ou doutrinas, mas com vitalidade 
e experiência pessoal. Interessei-
me naqueles que melhor tinham 
encarnado o carisma agostiniano 
recoleto, e por isso me aproximei 
do epistolário dos mártires do Ja-
pão e de suas 25 cartas publicadas 
em 1961, cujos textos antigos son-
hava acomodar os usos e lingua-
gens atuais.

Mas o que parecia fácil não era: 
para minha surpresa, havia mais 
14 cartas inéditas sem ser publi-
cadas; e foi necessário verificar 
os originais novamente. Isso se 
tornou em Letras de Fogo, 400 pá-
ginas e mais de 600 notas e outras 
seções de apoio.

Letras de fogo é uma obra meramen-
te acadêmica?

De maneira nenhuma. Além dos 
manuscritos dos mártires e suas 
dificuldades técnicas, eles coletam 
a realidade que viviam e suas cir-
cunstâncias de vida.

À luz de sua história, Francisco 
e Vicente manifestam seus an-
seios espirituais, orgulho por seus 
companheiros mártires, ações de 
graças a Deus por estarem numa 
situação de martírio que consi-
deram um privilégio. Isso descre-
ve assim o perfil gigante de umas 
pessoas entregues à sua missão, 
ansiosas por dar a vida pelo Evan-
gelho.

E quase 400 anos depois, histórias 
não contadas vêm à tona.

Novidades há muitas: localização 
de lugares ou identificação de per-
sonagens. Mas eu destaco duas de 
maior importância.

Pablo Panedas (Valladolid, Espanha, 1953) é um agostiniano recoleto, doutor em Teologia 
Espiritual. No seu livro Letras de Fogo, publica e comenta o epistolário dos mártires agosti-
nianos recoletos no Japão

Primeiro, até agora o 
foco estava nos mis-
sionários europeus; 
o restante no entor-
no deles permaneceu 
na escuridão. E, a for-
ça de iluminar, veio à 
luz uma maravilhosa 
paisagem na qual os 
seus amigos e colabo-
radores portugueses 
e os catequistas japo-
neses, membros das fraternida-
des e da Fraternidade Secular, as 
listas dos mártires… ganham vida 
com um tecido de santidade que 
atinge centenas de pessoas.

A outra novidade que destaco é a 
descoberta de que os religiosos 
agostinianos recoletos que bea-
tificou Pio IX em 1867 não eram 
dois, mas cinco. Na lista de 205 
beatos, três japoneses são lista-
dos como terciários agostinianos 
recoletos, mas na realidade são 
religiosos. Motivo do erro? A di-
ficuldade dos nomes japoneses, 
o labirinto de um processo de 
beatificação que durou séculos, o 
conhecimento limitado das cartas 
dos missionários e talvez alguma 
improvisação em 1867.

A verdade é que Pedro Kuhyoe, 
Mancio Ichizaemon e Lourenço 
Hachizo são respectivamente Pe-
dro da Mãe de Deus, Agostinho 
de Jesus Maria e Lourenço de São 
Nicolau, agostinianos recoletos. 
Eles professaram na prisão, na vés-
pera do seu martírio.

Além dos dois livros, uma pintura 
dos três Beatos foi pintada.

A ideia me foi dada pelo beato Vi-
cente de Santo Antônio que, em 
carta a um amigo, conta como se 
deve pintar os mártires. E, de fato, 
sabemos que um dos mais eminen-
tes portugueses da colônia de Na-

gasaki havia encomendado uma 
pintura deles.

Fiz a ideia e a apresentei a Santia-
go Bellido, autor ligado à Família 
Agostiniana-Recoleta. O resul-
tado é um óleo de 200 x 100 cm. 
Em torno de Pedro, Agostinho 
e Lourenço, com o hábito agos-
tiniano recoleto, o artista criou 
uma galeria de personagens que 
representam as reações do povo 
japonês ao Evangelho.

A investigação deixou em sua mente 
dados, datas, histórias. Porém o que 
ficou no seu coração?

Foi minha investigação mais fati-
gante e delicada. Tinha que proce-
der com cuidado para que nada se 
escapasse de cada carta; e depois 
interpretá-lo até a última nuance.

As histórias descrevem situações 
extremas e horripilantes. Mas 
também um lado bom. Eu me senti 
como em maceração, absorvendo 
a energia positiva que emana da-
queles mártires.

Acho providencial a redescober-
ta da identidade religiosa de Pe-
dro (31 anos), Agostinho (24) e 
Lourenço (29) na conclusão do 
Sínodo dos jovens e na véspera da 
Jornada Mundial da Juventude 
JMJ. Esperemos que a juventude 
atual, especialmente os religiosos 
professos, possam se sentir refle-
tida neles.

Pablo Panedas, à esquerda, com Santiago Bellido.
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• ESPECIAL •

Em outubro, foi celebrado o Sínodo “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. É por isso que, ao 
longo de 2018, oferecemos algumas notas do pensamento de Santo Agostinho sobre os jovens e os va-
lores que ele propõe viver para ser feliz. Esta é a última entrega.

Sempre amar e perdoar
• Santo Agostinho fala aos jovens • Decálogo Agostiniano • 5/5 •
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9. Amor à verdade

A vida de Agostinho, como ele 
mesmo nos apresenta em 

suas Confissões, tem um eixo em 
torno do qual toda a sua existência 
gira: a busca da verdade, o amor à 
verdade.

A verdade para Agostinho não 
tem um caráter meramente teó-
rico, mas existencial ou vital; isto 
é, o que mais importa é viver na 
verdade, andar na verdade. Mas 
não se pode viver ou andar na ver-
dade se a pessoa não conhece sua 
autêntica condição humana que, 
para o Bispo de Hipona, não é ou-
tra senão ser criatura de um Deus 
inefável.

Agostinho, buscador da verdade, 
não se tranca no castelo de sua 
poderosa inteligência 
para descobrir a ver-
dade teórica das coi-
sas e das pessoas, mas, 
sentindo-se criatura 
necessitada da graça 
do Criador, quando jo-
vem, nos Solilóquios in-
voca a verdade, que é 
Deus, e nesta verdade 
reconhece a verdade 
de todas as outras coi-
sas: “Eu te invoco, Deus 
Verdade, em quem, por 
quem e mediante quem 
é verdadeiro tudo o que 
é verdadeiro (...) Deus, verdadeira e 
suprema Vida, em quem, por quem e 
mediante quem tem vida tudo o que 
goza de vida verdadeira e plena (...) 
Deus, a quem abandonar é o mesmo 
que perecer, a quem acatar é o mes-
mo que amar”.

Há uma identificação de Deus com 
a Verdade, que adquire traços 
divinos. Agostinho afirma que a 

verdade não é adquirida senão 
pela caridade, pelo amor. Somen-
te aqueles que amam a verdade 
acessam seu conhecimento.

O ser humano, ferido pelo pecado, 
ansiando pela Verdade, pode an-
dar na mentira, então ele precisa 
da ajuda e misericórdia da Verda-
de de Deus para viver na verdade.

A misericórdia de Deus manifes-
tou-se em plenitude enviando seu 
Filho Jesus Cristo para ajudar o 
homem. Cristo, que proclama a 
Verdade, também proclama o ca-
minho para alcançar a verdade. 
Portanto, quem segue a Cristo, 
ama a Cristo, amba a verdade e 
chegará a possuir a verdade em 
plenitude, a Deus, quem verdadei-
ramente nos possui.

10. Amar e perdoar

Na nossa sociedade, os “gran-
des” são aqueles que têm 

sucesso no mundo dos negócios, 
política, entretenimento... Para a 
Igreja, os “grandes” são os santos 
e, entre estes, para Santo Agostin-
ho, os mártires, que são testemun-
has da verdade, da fé em Cristo.

Ao contrário da mentalidade clás-
sica que sustenta que a grandeza 
do mártir está no enfrentamento 
estético e estoico da morte, o Bis-
po de Hipona afirma que “não é a 
pena, mas a causa que faz o mártir”. E 
a “causa” no final é sempre a fé em 
Deus e a esperança nas suas pro-
messas, amor a Cristo, fidelidade 
no seguimento de Jesus, a defesa 
dos valores evangélicos; de modo 
que o “mártir” possa ser chamado, 
por extensão, àqueles que com pa-
ciência vivem sua vida cristã tes-
temunhando sua fé.

Os mártires cristãos são mártires 
com Cristo na Igreja, que sofre as 
dores e a morte dos seus filhos. A 
crucificação e morte de Cristo é a 
referência obrigatória para todos 
os mártires e, assim como Cristo 

perdoou e orou por 
aqueles que o cruci-
ficaram, os mártires 
recebem o dom de 
perdoar e orar por 
seus verdugos.

Agostinho proferiu 
vários sermões por 
ocasião da festa de 
Santo Estevão, pro-
tomártir da Igreja, e 
exorta seus fiéis em 
um deles: “Exercite-
se o máximo que pu-
der para mostrar-se 
manso, mesmo com 

seus inimigos. Limite a raiva que o 
leva a vingar-se, pois a raiva é como 
um escorpião. Se isso te excita com 
suas chamas interiores, pensa que a 
vingança do seu inimigo é algo gran-
de “(Sermão 315, 9); em outro ele diz: 
“Seguindo o exemplo deste mártir, ir-
mãos, aprendamos, antes de tudo, a 
amar nossos inimigos” (Sermão 317, 
2).

Vivemos em momentos em que não importa se algo é verdade, senão viral e chega logo ao 
máximo possível de pessoas. Santo Agostinho adverte que uma vida feliz só pode ser ba-
seada na maior verdade, Cristo. Seguindo-o desaparecem, além disso, atitudes contrárias 
à paz, como a vingança, a imposição da força, a violência como método.



A Família Agostiniano-Recoleta é mis-
sionária desde 1949 em Pauini, na Ama-
zônia brasileira.

Por ocasião do objetivo pastoral de 
2018-2019, o valor carismático da Co-
munidade, o Colégio Romareda de Sa-
ragoça (Aragão, Espanha) e a Paróquia 
Santo Agostinho de Pauini (AM) jun-
taram forças para que os alunos vejam 
como os valores comunitários muda-
ram a vida daqueles que vivem em con-
dições de pobreza e dificuldade.

Através de seus depoimentos, aqueles 
que sofreram com a emigração, a falta de 

expectativas de emprego, 
a impossibilidade de se for-

mar, ou que estiveram envol-
vidos com tráfico e consumo 

de drogas, explicam como a ex-
periência de valores comuni-

tários abriu novos hori-
zontes vitais.Primeiro Encontro Internacional 

CEAR e a abertura do CEAR Londres
A Casa da Recoleção de México, 
acolheu do dia 15 ao dia 22 de set-
embro este encontro no qual parti-
ciparam representantes do CEAR 
Querétaro, do CEAR Cidade do 
México e do CEAR Costa Rica, 
bem como membros das futuras 
equipes do CEAR Madri e CEAR 
Granada (foto).

O objetivo tem sido a consolidação 
dos Centros de Espiritualidade 
Agostiniana Recoleta (CEAR) 
existentes e a promoção de novos 
centros. A Ordem dos Agostinia-
nos Recoletos comprometeu-se 
no seu último Capítulo Geral a 
criar pelo menos um em cada país.

São centros abertos ao público 
que oferecem atividades em cinco 
áreas: fundamentação e cresci-
mento humano; espiritualidade 
agostiniano-recoleta; acompanha-

mento e discernimento; solida-
riedade e desenvolvimento social; 
e formação de líderes.

Por outro lado, no dia 27 de ou-
tubro, foram dados os primeiros 
passos para a criação do CEAR 
Londres, associado à Capelania 
Latino-Americana da capital bri-
tânica, na qual prestam assistência 
os agostinianos recoletos. Sua pri-
meira atividade foi uma Oficina de 
Oração Agostiniana.

“Será um meio valioso para revita-
lizar a comunidade, um meio para 
crescer como povo, como comuni-
dade e, finalmente, como cristãos, 
pois oferece treinamento adequado 
e ferramentas de convivência que 
cobrem todas as dimensões da pes-
soa, tendo como ponto de partida a 
introspecção e o autoconhecimento”, 
afirmaram, nesta estreia, os reli-
giosos que irão promover a gestão 
do novo CEAR Londres.
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Pauini cria comunidadeMais três beatos em nosso retábulo
Como título, seus nomes: Pedro, 
Agostinho, Lourenço. E três adje-
tivos como subtítulo: Beato, recole-
tos, Japoneses. Esta primeira edição da 
coleção “Testemunhas do Reino” fala 
sobre os protagonistas deste Canta e 
caminha. Eram ajudantes diretos de dois 
missionários recoletos: o espanhol Fran-
cisco de Jesus e o português Vicente de 
Santo Antônio. Com eles foram captura-
dos, mas sofreram o martírio dois anos an-
tes. De fato, eles puderam ser beatificados 
graças aos esforços de Francisco e Vicente 
que, da prisão, enviaram as cartas que pu-
seram em andamento o processo canônico. 
Eles foram beatificados por Pio IX em 1867, 

mas, estranhamente, sua condição de religiosos professos passou 
despercebida até hoje. O agostiniano recoleto Pablo Panedas rei-
vindica essa condição de religiosos nesta biografia.

Não se sabe muito sobre a vida desses Beatos Japoneses, exceto 
os detalhes de sua captura, aprisionamento e morte, e a parte 
de suas vidas mais entrelaçada com as de Francisco e Vicente.

Incentivamos a todos a lê-lo para completar as informações da-
das neste boletim Canta e Caminha, para homenagear nossos 
Beatos Japoneses e para imitar o testemunho de sua total de-
dicação ao Evangelho e aos irmãos.


